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In het dorp Szalóka woont Szántay Emma. Zij is 63 jaar en
sinds 1991 weduwe. Zij heeft
zojuist haar tweewekelijks voedselpakket ontvangen. Ondanks
haar armoedige omstandigheden mag zij zich verheugen in
een redelijke gezondheid.

Van de voorzitter
Enkele trefwoorden uit het OZO woordenboek: armoede, allerarmste ouderen,
voedselpakket, nieuwe auto voor voedselhulp. Sinds het werkbezoek in juni
is hier weer een nieuw woord aan toegevoegd: verzorgingshuis. Denkt u nu
niet meteen aan de omvang van een ouderencentrum á la HDG in Sommelsdijk, maar toch…….. Verder was er een ontmoeting met predikanten van de
Hongaars Gereformeerde Kerk, waarvan verslag. Trouwens: de nieuwe auto
is volop in gebruik en bevalt uitstekend. Uiteraard vindt u in deze O.C. weer de vaste rubrieken, zoals Oekraïne-nieuws, OZO-nieuws, presentaties, enz. Neem, lees en……….. geeft u ook
deze editie weer door?
Teun Bakker

OZO-nieuws
Zoals in de vorige O.C. vermeld stond, waren de OZO-medewerkers tijdens het werkbezoek in
februari van dit jaar uitgenodigd door de voorzitter van de ring van predikanten van het district
Karpátalja. Regelmatig vergaderen deze pastors, die behoren tot de Hongaars Gereformeerde
Kerken, over het reilen en zeilen in hun gemeenten. Tijdens deze vergadering, waar 14 predikanten aanwezig waren, werd in een uitstekende sfeer gesproken over enerzijds de werkwijze
van St. OZO en anderzijds wat deze predikanten meemaken op het gebied van hulpverlening.
Kort gezegd kwam het hierop neer dat er dingen, hoe goed ook bedoeld, fout kunnen gaan. En
dat komt in de meeste gevallen door gebrek aan goede communicatie. Temeer omdat St. OZO
in steeds meer dorpen hulp kan verlenen, willen de predikanten meedenken over een goede
manier van helpen en hechten veel waarde aan een goede onderlinge samenwerking met hen
die hulp willen verlenen. Samenvattend kan gesproken worden over een constructieve ontmoeting. Er is gewezen op elkaars verantwoordelijkheden en er zijn goede afspraken gemaakt.
Ook medewerker Jenö toonde zich blij en dankbaar en gaf aan dat het heel belangrijk is dat
er namens de kerk hulp gegeven kan worden aan hen die dit nodig hebben. Aan het slot
van de vergadering werd in gebed Gods zegen
gevraagd over alle werkzaamheden.
Vervolgens werd het schooltje in het dorp
Eszény bezocht. Dit schooltje leeft van de
gemeenschap, krijgt geen subsidie van het
parlement en wordt geholpen door St. Morzsákat Lázárnak (kruimeltjes voor Lazarus). Deze
Oekraïense stichting verstrekt o.m. kleding aan
de allerarmsten met behulp van St. Dorkas.
Besloten werd dit schooltje te helpen met een
gift van $ 250,Dan het grote nieuws van het juni werkbezoek.
Het feit dat het batig saldo op de OZO rekening vele malen groter geworden is dan het
bedrag wat aan hulp uitgegeven wordt, heeft
binnen de OZO gelederen tot flink wat brain-

geleid. Want wat te doen: het voedselproject
meer en meer uitbreiden in de regio, tot je
op een punt komt waarop een en ander misschien niet meer te behappen valt (ook voor
de Hidi’s heeft een dag gewoon 24 uur!), óf je
richt je op een bepaald gebied en probeert de
hulp op een meer uitgebreide manier gestalte
te geven (dit werd al enigszins gedaan door het
verstrekken van medicijnen, vergrootglazen
om te kunnen lezen, waar nodig een nieuwe
kachel, enz.). Te denken valt aan de schrijnende gevallen van een ernstige ziekte, verwaarlozing, enz. Het idee, om zulke mensen
te helpen door opname in een verzorgingshuis, kwam toen als vanzelf.
Deze gedachten zijn tijdens het junibezoek
geventileerd richting de Oekraïense betrokkenen. Men was onmiddellijk enthousiast, want
dergelijke ideeën leven ook in Oekraïne, maar
zijn bijna niet te verwezenlijken. Er werd besloten om met deze plannen gesprekken aan
te knopen met de kerk, de burgemeester
van Nagydobrony en artsen. Binnen de kerk
bestaat een bestuur dat zich bezig houdt met
diaconale zaken en zegde alle medewerking
toe. Na langdurig en intensief beraad ging de

burgemeester tot actie over en wees objecten aan die te koop stonden. Het resultaat is
dat St. OZO zich de gelukkige eigenaar mag
noemen van een groot stuk grond, met daarop
een redelijk goed huis. De woning zal worden
aangepast en bewoonbaar gemaakt voor personeel, keuken en opslagruimte, terwijl achter
de woning nieuwbouw zal komen.
Op dit moment worden serieuze plannen ontwikkeld om te komen tot het bouwen van een
bescheiden verzorgingshuis voor minimaal 10
tot 20 personen, terwijl de grond (ruim 1 ha.)
voorlopig gebruikt gaat worden voor de teelt
van aardappelen, uien, enz. De opbrengst zal
gebruikt worden om de renovatie en bouwkosten tegemoet te komen. Het streven is
om kleinschalig te beginnen en naar aanleiding van de vraag naar opname kan er in
de toekomst uitgebreid worden. Zo is de volgende stap gezet naar intensivering van de
bestaande hulp en we bidden om de zegen
van God over alle plannen!
Sinds juni 2002 is St. OZO eigenaar geworden
van een redelijk goed huis, gelegen op een
rustige lokatie in het dorp Nagydobrony.

Juhász Béla, 77 jaar oud, is nooit getrouwd. Béla is bijzonder slecht ter been en komt nauwelijks
buiten. De eigengemaakte stellage boven zijn bed gebruikt hij om uit bed te komen. Op de tafel
het zo gewaardeerde voedselpakket, een welkome aanvulling op zijn karig pensioen.

Oekraïne nieuws
Regelmatig komt u de term “Hongaarse minderheid” tegen in onze verslaggeving. Wie
worden er hier bedoeld? Een stukje geschiedenis.
Door de chaotische constitutionele omstandigheden in Hongarije, werd het vredesverdrag na
W.O. 1 pas in 1920 getekend in Trianon, bij Parijs. Daar werd bepaald dat Hongarije 2/3 van
haar grondgebied zou verliezen, met als direct gevolg dat 1/3 deel van de Hongaren (3.5 miljoen mensen) per direct als etnische minderheden kwamen te wonen in de omringende landen:
Tsjecho-Slowakije, Roemenië, Oekraïne en Joegoslavië. Door dit alles waren de internationale
verhoudingen behoorlijk verstoord. Toen Hitler in opmars kwam en zijn expansie zich liet gelden
ten opzichte van landen die Hongaarse gebiedsdelen hadden gekregen, koos Hongarije de
Duitse zijde en kreeg zo deze gebiedsdelen weer in handen. Door deze begrijpelijke maar verkeerde keus, verloor Hongarije weer een oorlog en opnieuw deze gebiedsdelen. Na W.O. 2
verdwijnt Hongarije achter het IJzeren Gordijn.
Zo kan anno 2002 in Transkarpatië, het werkgebied van St. OZO, de volgende situatie zich
voordoen:
• Sommige mensen in deze streek zijn nog nooit verhuisd en hebben toch in 5 verschil
lende landen gewoond. Gerekend vanaf 1914 hebben zij gewoond in Hongarije,
(Tsjecho-) Slowakije, Duitsland, Rusland en Oekraïne.

